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Un widget de care uitasem: http://bit.ly/ufhpf  
 
De aceea cred că o carte e grea numai pentru cel care nu 
e dăruit să scrie cărți. Cel care are darul scrisului se 
bucură scriind...  
 
O carte trebuie să fie întotdeauna o limpezire de sine sau 
o spunere de sine năvalnică. Fără astea nu se poate... Mă 
refer la cine scrie...  
 
Lumea postmodernă și depersonalizarea omului: 
http://bit.ly/2S8iHH  
 
Rugăciune ct Fer Serafim R: http://bit.ly/13BFfX 
 
Acatistul Nunții: http://bit.ly/wCMrh  
  
Și când Scriptura vorbește de putere duhovnicească 
vorbește tocmai despre o persoană renăscută prin har și 
prin multă durere.  
 
Miroși frumos nu de la spray, ci de la curăția ființei tale 
și aceasta te face puternic. Curvia te face slab. Curățirea 
de patimi e puterea.  
 
Înțelegi și de aceea te schimbi. Nu există schimbare fără 
înțelegere! Și când există schimbare a ființei e reală și 
evidentă. Miroși altfel.  
 
Nefericirea te învață să mulțumești lui Dumnezeu. 
Marile păcate sunt reconvertitoare nu prin ele, ci prin 
conștientizarea lor. 
  
Când înțelegi multa durere, știi să și ierți și să prețuiești 
viața. Nu mai dai cu ea de gard! Atunci fiecare clipă e 
un mare dar.  
  
Lașitatea nu te face ortodox, ci o cârpă! Ca să te umpli 
de har trebuie să te umpli de durere până în plăsări, până 
la dezgust.  
 
Însă punctul colosal, dureros la culme, e să accepți că 
durerea te vindecă și te întărește...și nu lașitatea.  
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Necazul tău devine experiența ta, devii tu, cel care te 
ridici și stai pe propriile tale picioare.  
 
Te propulsează în relația cu Dumnezeu, ca pe o persoană 
vie, profundă și nu ca pe un copil de țâță cum erai îninte, 
când nu cunoșteai drama  
  
Și geamătul, cu cât e mai profund și mai dureros și mai 
stingher, cu atât e mai năucitor, pentru că te propulsează 
cu mult.  
 
Puterea reală a omului e cea duhovnicească, adică asta 
care iese din încordarea ființei tale, din durerea ta, din 
geamătul tău.  
 
El știe că tu ești îndurerat și că nu e glasul tău, cel 
adevărat. Însă face din durerea ta, asta amară, să iasă 
multă putere.  
 
Atunci încerci să arunci totul pe seama lui Dumnezeu, să 
te răzbuni, să fii prost crescut cu Dumnezeu...Numai că 
El nu te lovește atunci.  
 
Câteodată e nevoie să îți piezi o mână, soția, funcția, 
prietenul, ceva de preț...pentru ca să înțelegi că erai pe o 
cale greșită.  
 
Dramele interioare reale sunt cele care îți revelează 
adevăratul tău sine. Adică ai un accident, crezi că e 
sfârșitul și tu renaști... 
  
Bucuria în durere e o bucurie dumnezeiască, pe care nu 
o cunoaște, decât cel care e purtat de Dumnezeu prin tot 
felul de drame interioare.  
 
Când ești singur, atunci El îți stă împotrivă. Dar când e 
numai încercare spre a crește în virtute...simți că te 
doare, dar și că te bucuri.  
 
Tocmai în acest lucru stă încercarea lui Dumnezeu și e 
atât de minunată: că El te lasă să simți greul, numai că 
nu te lasă singur.  
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Problema e, că atunci când dezertezi, dezertezi pentru că 
vrei și nu pentru că nu te ajută Dumnezeu. El e cu tine.  
 
De ce ajungi să fii dezamăgit? Pentru că te lași 
dezamăgit. Dacă oamenii sau demonii te șicanează e 
semn bun: ești un om care stresezi bine.  
 
Biblia de la 1688 pentru download: http://bit.ly/hkD4z 
Parola: dorinfather.   
  
Pentru download de cărți: 
http://www.4shared.com/u/ps... și parola e: dorinfather. 
Cont Teologie pentru azi. 
 
Predica mea de duminică, a 18-a după Rusalii: 
http://bit.ly/N21dm  
 
@aoghina Știu asta, numai că ele apar, ca display, aici 
http://bastrix.wordpress.com/ unde ele sunt așteptate. Vă 
mulțumesc pentru mesaj!  
 
Eshatologia Sf. Afraat Persanul http://chirb.it/pfyF9A  
 
Fotografiile sunt articole http://bit.ly/3zNMR  
 
RIOT: optimizează fotografii http://luci.criosweb.ro/riot/  
  
Minodora, O viața mea http://chirb.it/3d3gff  
 
Gheorghe Zamfir, Cântec de nuntă http://chirb.it/xxJ9v0  
 
Birlic și soția http://chirb.it/5My8zn  
 
Clopotele Bisericii http://chirb.it/4ksCv9  
 
Psalmii 130-151, ed. BOR 1988 http://chirb.it/A2qImt  
 
Psalmii 118-130, ed. BOR 1988 http://chirb.it/2ntekF  
 
Psalmii 106-117, ed. BOR 1988 http://chirb.it/00vrbd  
 
Psalmii 101-105, ed. BOR 1988 http://chirb.it/dgB6En  
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Psalmii 86-100, ed. BOR 1988 http://chirb.it/astCJf  
 
Psalmii 76-85, ed. BOR 1988 http://chirb.it/kaIwKF  
 
Psalmii 60-75, ed. BOR 1988 http://chirb.it/FJKyPv 
 
Psalmii 46-59, ed. BOR 1988 http://chirb.it/8w5Ipc 
  
Psalmii 31-45, ed. BOR 1988 http://chirb.it/EDbmJ6 
 
Psalmii 16-30, ed. BOR 1988 http://chirb.it/8zAtOy 
 
Psalmii 1-15, ed. BOR 1988 http://chirb.it/L00p9p 
 
Îmi plac oamenii care scriu bine, care se scriu. Twitterul 
e genul de loc unde a gândi înseamnă a fi scurt. 
  
Maica Benedicta: http://www.viddler.com/expl...  
  
Când spovedesc simt bucuria, fericirea oamenilor, care 
se golesc de răul lor. Simt cum Dumnezeu bucură 
nespus, indescriptibil.  
  
Și acest lucru e atât de simplu, Dumnezeule, atât de 
simplu! Într-o clipă se duce toată durerea de-o viață. 
Toată nefericirea noastră.  
  
Frumusețea e în sufletul celui care se împacă cu 
Dumnezeu, care Îl recunoaște pe El de Stăpân al vieții 
Sale.  
   
Tudor Gheorghe, Miorița http://chirb.it/yMK2cv  
  
Gheorghe Zamfir, Ave Maria http://chirb.it/GpzGH7  
 
Noul cont de podcasturi al platformei ”Teologie pentru 
azi”: http://www.chirbit.com/dori...  
 
Seara, moartea si iertarea http://chirb.it/kgJC6afrom 
web  
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Listening to 'Seara, moartea si iertarea.mp3' @imeem 
http://x.imeem.com/CVRlWbLwoj  
    
Listening to 'Manuscrisele lui Eminescu' by Petru Cretia 
@imeem http://x.imeem.com/pwJk2eAYcq 
 
Listening to 'Acatistul Sf Mare Mucenite Ecaterina' by 
Acatistul Sf Mare Mucenite Ecaterina @imeem 
http://x.imeem.com/GzHe0BTvgL 
 
 
Vă doresc să aveți o duminică dumnezeiască și multă 
pace în viața dv.!  
 
Și aceasta e posibilă oricând, la orice vârstă. Pocăința și 
smerenia sunt posibile oricând. Ele sunt reala noastră 
vindecare de trecut.  
 
Surâsul real, sincer e un surâs al iertării lui Dumnezeu în 
viața noastră. E o schimbare radicală a noastră. E o 
renaștere duhovnicească.  
 
Și nu e ușor să ierți, la modul real. Îți trebuie multă 
durere, multă suferință ca să ierți. Însă fără iertare nu 
mai poți să surâzi real.  
 
Nu mai comunici, nu mai ești sincer, te ascunzi. Prin 
toate astea ție îți faci rău, nu celui care te-a dezamăgit. 
Trebuie să ieși din ură.  
 
Credința e cea care te face să vezi, că neîncrederea în 
alții e și pierderea ta, că e un obstacol pe calea 
înduhovnicirii tale.  
 
De neîncredere în oameni și de durere scapi, când vezi 
viața prin ochii lui Dumnezeu, când vezi că viața nu se 
termină odată cu moartea.  
 
Neîncrederea în oameni vine de aici, de la ingratitudine. 
Te lovește și te doare, când lovitura vine de le cel iubit. 
Și de aceea de temi.  
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A fi ingrat = a nu dori să mulțumești, cu omenie, cu bun 
simț... Pentru că și tu ai fost ajutat de către alții.  
 
Singurătatea e suportabilă (cu greu, dar nu e imposibil), 
dacă ai oameni de care te simți legat. Dacă ești în inima 
cuiva de neșters.  
 
Oamenii sunt triști, cel mai adesea, nu din cauza 
singurătății, ci a părăsirii lor de către oameni fără 
conștiință.  
 
Cel mai plăcut lucru nu e să taci, ci să asculți liniștea 
tăcerii. Această carte în care, Dumnezeu ne învață să ne 
rugăm. În liniște...  
 
Liniștea: lipsa oricărei definiții, de care te bucuri.  
 
Listening to 'Psalmii 131-151, cf. ed. BOR 1988.mp3' 
@imeem http://x.imeem.com/MOlUr4m1FI  
 
Watch Seri de dor 7 on Vimeo! 
http://vimeo.com/6652972  
 
Watch: Predica la duminica de dupa inaltarea Sfintei 
Cruci (2009) on Vimeo! http://vimeo.com/6642905  
 
Mi-a plăcut: http://peromaneste.blogspot... A fost 
frumosul zilei în materie de blog. Am primit indicația 
prin email.  
 
http://www.trilulilu.ro/bas... Nicola Piovani, La vita e 
bella.  
 
Însă trebuie să încercăm să rectificăm multe lucruri rele 
din noi, pentru ca să avem armonie unii cu alții. Să avem 
pace în noi și între noi.  
 
Ca să fii conștient de păcatele tale, de ce nu e frumos în 
tine...îți trebuie ani întregi, o viață de om și tot nu le dai 
gata.  
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Și falsitatea, minciuna, stupizenia părinților sunt 
motivele reale de ceartă. Însă și copiii au aceleași 
metehne... Pentru că le-au copiat.  
 
Copilul se enervează pe părinți în mod real, fiindcă e 
conștient de ceea ce nu îi place. Are aversiune față de 
fals.  
 
Și această rușine nu prea o acceptă părinții, o bagă sub 
preș. Și apar scandalurile inevitabile. Dar cearta e o 
reacție la minciună.  
 
Lucrurile trăznite nu sunt ale copiilor, în primul rând, ci 
ale părinților. Sunt rușinea lor, a părinților.  
 
Copiii sunt mai simțiți și mai sensibili și mai candizi 
decât părinții, de aceea sunt mai responsabili. Dar ne 
copie relele.  
 
Eu cred că copii sunt mai responsabili decât adulții, 
pentru că nu știu prea multe perversiuni.  
 
A fi copil nu înseamnă a fi numai ascultător, ci și 
responsabil. Și ești ascultător, numai dacă ești 
responsabil pentru ceea ce faci.  
 
Dacă Dumnezeu nu e pe primul loc în viața ta și a 
familiei tale, nu vei știi să fii nici mamă, nici tată și nici 
copil.  
 
Așa se face, că mulți confundă iubirea pentru copii cu 
iubirea pentru Dumnezeu, când Dumnezeu trebuie să fie 
pe primul loc.  
 
Însă, până ajungi să înțelegi, ce înseamnă pentru 
Dumnezeu a fi mamă și tată e cale lungă și prea puțini 
ajung...părinți reali.  
 
Mamele au nevoie de multă înduhovnicire ca să 
înțeleagă ce înseamnă să fii mamă. La fel și tații. Așa, 
biologic, ești din prima.  
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Maternitatea nu înseamnă posesiune, grijă animalică față 
de copil. Maternitatea se învață de la Dumnezeu, pentru 
că e un har.  
 
Însă duioșia reală face parte din viața de sfințenie, 
pentru că niciun sentiment bun și plenar nu este fără 
harul lui Dumnezeu.  
 
Resentimentele însă nu sunt duioase. Resentimentele 
sunt instinctuale! Numai iertarea și împăcarea cu toate 
produce duioșia reală.  
 
Iar duioșia din dor sau dorul din duioșie nu sunt înțelese 
decât, dacă ai experiențe profunde, dureri, necazuri, 
iubiri neîmpărtășite...  
 
Sentimentele sunt greu de definit tocmai, pentru că sunt 
plenare și pentru că sunt formate din mănunchiuri de 
sentimente complementare.  
 
Și cel care e duios, cunoaște, în același timp, și bucuria, 
dar și tristețea și le comprimă în altceva, în duioșie, care 
e plină de dor.  
 
Spune-mi ceva duios, adică dulce,cumpătat, plăcut care 
să mă liniștească! Numai că duioșia e și bucuroasă, dar 
și tristă și melancolică.  
 
Vă doresc spor la meditat...și la pus întrebări! Cui? Vouă 
înșivă. Asta e mama înțelepciunii.  
 
Pentru că nu ne putem trage de șireturi cu Dumnezeu. În 
fața Lui se vine cu multă sfială, cu mult dor, cu multă 
teamă...delicată.  
 
Și azi așa, mâine altfel, înveți să te ții în fața lui 
Dumnezeu și să te împrietenești, cu mare cutremur, cu 
Dumnezeu.  
 
Așa că, câteodată sau de mai multe ori...pe zi, trebuie să 
te pui în rugăciune, să țipi către Dumnezeu. Chiar să 
urlii...înăuntru.  
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Și Dumnezeu vrea să ne învețe să ne rugăm savant, 
adică cu multă noblețe, atenție, cu multă sfială, ca niște 
robi netrebnici mereu...  
 
Însă El ne lasă să ne spunem oful, până învățăm să îl 
spunem delicat, teologic. Că una e să vorbești țărănește 
și alta e...academismul.  
 
Iar mulți se roagă prost, lamentabil. Se propun pe ei 
înșiși...Ca și când nu i-a făcut Dumnezeu...  
 
De aceea, ne trebuie mult timp ca să învățăm să ne 
rugăm, cu atenție și cu delicatețe lui Dumnezeu, nu să 
spunem toate tâmpeniile la rugă.  
 
Din acest motiv, Apostolii i-au cerut Domnului să îi 
învețe să se roage...și i-a învățat rugăciunea „Tatăl 
nostru”. I-a învățat să se roage.  
 
Și Dumnezeu e Partenerul desăvârșit și abisal de dialog, 
Căruia noi îi spunem vrute și nevrute, pentru că nu știm 
să ne rugăm...  
 
Așa cum omul nu poate să stea fără să vorbească cu 
altul, nu poate să stea, până nu vorbește cu Dumnezeu.  
 
Pentru că omul e creat pentru comuniune, pentru 
convorbirea și conlucrarea cu Dumnezeu.  
 
Dumnezeu ne-a scos la loc larg...Adică? Ne-a umplut de 
har. Și cum omul nu e bine să fie singur, tot la fel nu 
poți exista fără Dumnezeu.  
 
Și dacă te simți liber, atunci te simți plin de har, de 
lumina lui Dumnezeu, care este lărgimea noastră.  
 
Pentru un creștin ortodox, libertatea nu e un concept, ci 
o realitate existențială. Libertatea e iertarea lui 
Dumnezeu, este eliberare...  
 
Și dacă suntem vii, dacă înviem, atunci se risipesc, ca un 
fum, din inima noastră, vrăjmașii noștri, adică patimile 
și demonii.  
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Și de aceea spun Sfinții, că cel ce-și vede păcatele e mai 
important decât cel care învie morții. De ce? Pentru că 
se învie pe sine...  
 
Tocmai de aceea avem Psaltire, peste tot în cult și multă 
Scriptură și multă plângere...pentru ca să ne aducem 
aminte de păcatele noastre.  
 
Că voi fi viu și voi povesti lucrurile Domnului. Care 
lucruri? Pe care le-a făcut cu mine. Cum m-a iertat 
Dumnezeu. Cum mă iubește El...  
 
Că asta înseamnă: să nu adorm întru moarte! Să nu mi se 
stingă harul în mine, Doamne! Să nu fiu o lumânare 
stinsă! Ajută-mă!  
 
Tocmai de aceea, chiar dacă dorm, inima mea veghează, 
dacă adorm de atâta oboseală a facerii binelui. Dacă 
adorm beat, o să visez porno, nu?  
 
Și când e harul în noi suntem lumină, suntem făclie, care 
nu se poate pune sub copaie. Suntem cunoscuți de către 
El, așa cum suntem.  
 
Despre candelele fecioarelor, Sfântul Simeon Noul 
Teolog spunea că e harul, că e lumina dumnezeiască, 
simțirea harului în noi.  
 
Și ne găsește „fecioare” de care? Înțelepte sau 
neînțelepte? Pe unii ne găsește dormind... Doar dormind 
cu cușma pe-o ureche.  
 
Și, la Miezonoptică, așteptăm pe Mirele Bisericii, Care 
vine la miezul nopții, adică când ne așteptăm mai puțin. 
El vine ca un fur...  
 
Am dormi între 19 și 23 și între 5 și 7 dimineața, după 
program monahal...și am avea timp și de rugăciune de 
noapte...spre dimineață.  
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Așa e la mănăstirea adevărată: te culci la ora 19, după 
masa de la 18, te trezești la ora 23 și ceva și e slujbă 
până pe la 4 dimineața...  
 
De ce, la miez de noapte, există Miezonoptică? Pentru 
că acum ar fi trebuit să ne sculăm din somn, pentru 
rugăciune. Am fi dormit la 19...  
 
Rugăciunea ne arată gradul nostru de seriozitate. Cu cât 
suntem mai puțin serioși, cu atât ne rugăm mai fad. 
Seriozitatea înseamnă curaj.  
 
Rug. de la închinarea patului vorbește despre învierea 
Domnului și risipirea vrăjmașilor Lui. De învierea Lui în 
persoana noastră.  
 
De ce moartea e „somn” în Sf. Scriptură? Pentru că nu e 
veșnică. Moartea va trece. Rămâne numai viața veșnică, 
bună sau rea.  
 
Când moare altul, trebuie să te simți...la rând. Acesta e 
sensul rugăciunii de seară: pregătire pentru moarte. 
 
Citește ortodox! Eretici sunt destui... 
 
  
Să nu te temi de omul înțelept! Dar să te temi de tuta, 
care pare înțeleaptă.  
 
Fii nemilostiv! Iadul este veșnic...  
 
Mâncați mult! Bisturiul chirurgului vă așteaptă 
cu...poftă! 
  
Dacă oglinda ți-ar vorbi, ți-ar spune că ești nașpa, adică 
urât! 
 
 Când aruncați pâinea la coș sau mâncare...să știți că 
există oameni, care ar dori să vă mănânce gunoiul! 
Gândiți-vă bine la asta!  
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Există frumusețe, chiar dacă nu te fardezi pe față! 
Frumusețea irumpe din lăuntru. Când cade 
fardul...rămâne leopardul. 
 
 Fă-ți reclamă serioasă! Roagă-te lui Dumnezeu să te 
audă și să te miluiască. Dacă El te aude ești cel mai 
bogat om din lume. 
  
Dacă vrei să te cunoști, da bine de tot, trebuie să cobori 
în adâncul, plin de necurăție, al inimii tale. Acolo vei 
vedea cine ești de fapt.  
 
Acum vă putem vinde pontul pentru cel mai bun tăietor 
de iluzii. Care este cel mai eficient tăietor de iluzii? 
Rugăciunea. Te scapă de tine. 
 
Noapte bună, dragii mei, oriunde vă va fi somn! 
 
 Frumoasă de pică = foarte frumoasă, nespus de 
frumoasă.  
 
Lucrurile dobândite ușor, se pierd ușor. Tocmai de aceea 
e nevoie de asiduitate pentru a te bucura de ceva.  
 
Adevărații creatori de bloguri sunt scriitorii. Un 
exemplu... clar: http://bit.ly/DRiDp  
 
Știre caldă: cititorii regulari de saituri porno, cititorii cu 
dedicație, rămân cu creierele subdezvoltate. 
  
Da, deasupra mormântului lui Mihail Eminescu de la 
Bellu e un tei mare, bătrân. Cimitirul Bellu e la stația de 
metrou Eroii Revoluției.  
 
Altădată pierderea timpului era o dramă personală, o 
neîmplinire. Acum: e un sport, un mod de viață. De 
aceea prea puțini Eminescu în țară.  
 
De ce România ”trebuie” să iasă mai târziu din 
recesiune? Ce lucruri ni se ascund despre situația reală, 
economică și socială din Ro?  
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Ce mai înseamnă: a merge la școală? Pentru mine 
însemna a descoperi, a afla, a fi, a creea, a fi în echipă. 
  
Nu mă bucur, când sunt copiat...amatoristic. 
 
 De ce se muncește prea puțin...printre ortodocși? Detalii 
aici: http://bit.ly/fHnIZ 
 
Office 2010 va fi mult mai stabil și cu utilități grupate la 
un loc, pe bara de sus, ca în trecut. Releaseul m-a 
convins, că va fi ceva bun.   
 
E o mare artă să simți culorile. Să simți ce se potrivește 
cu ochii tăi și cu starea ta interioară la un moment dat. 
 
Se extind tot mai mult interconexiunile între marile 
platforme. Acesta e un lucru bun, dacă nu cumva toate 
marile platforme...sunt ale unuia.  
 
Totuși, a scrie înseamnă a intui.  
 
Sunt umit să văd bloguri de doi lei, care sunt atât de 
„interesante”, pentru oameni care nu știu să facă 
diferența între substantiv și nas.  
 
O vacă imaginară e cea mai bună vacă posibilă. Nu 
trebuie mulsă, dar nici nu dă lapte. Cam așa e 
închipuirea de sine: te crezi mare degeaba. 
 
Linia e o mare concentrare. Asta o știu cei care 
pictează...sau care sunt, în mod continuu, ei înșiși.  
 
Nu cred că pot citi oamenii care nu sunt profunzi.  
 
Un cititor bun e un creator de geniu.  
 
Resentimente au cine nu vor să ierte.  
 
Le mulțumesc tuturor acelora, care m-au învățat ce 
înseamnă să fii prost crescut. Asta, pentru că îmi 
displace profund exemplul lor.  
 
Ochii tăi: o încântare liniștitoare.  
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Folosiți la masă, vă rog, tacâmurile și, mai ales, 
șervețelele! Și conversația să fie plăcută, să aibă pe 
vino-n coa...nu pe: pleacă de aici  
 
Am să fac o carte din tot acest scris pe Twitter și veți 
vedea cât sens au toate lucrurile. La fel, am să transform 
blogurile în cărți.  
 
Niciodată crezurile și valorile nu sunt de vânzare! Ele 
sunt însăși profunzimea omului ca atare.  
 
Dacă ți-e rușine de ceva din viața ta, atunci acel lucru se 
numește...păcat. Numai păcatul e rușinos. 
  
Pentru mustrările de conștiință nu există piramidoane, ci 
ele se tratează...cu spovedanie și cu schimbarea, în bine, 
a vieții noastre.  
 
Aviz amatorilor: ceea ce scriu aici nu e din cărți, ci din 
capul meu! Așa că doar eu am drept de posesie asupra 
lor. 
  
Educația nu înseamnă a știi...ci a face. A o avea în 
sânge, la orice oră și în orice ocazie...  
 
Când merg pe stradă...sunt foarte atent la cei care merg 
cu capul în nori. E mai bine să îi ocolesc sau să stau pe 
loc...decât să intru în..  
 
Cum îți dai seama că ai un predicator prost în față? Când 
nu îl interesează de problemele tale, ci își spune placa, 
pe care a învățat-o.  
 
Graba atrage după ea accidentele. De aceea, uneori, poți 
să treci strada...și să nu mai ajungi dincolo. Sau poți să 
ajungi cu mașina în cer.  
 
Devii interesant pentu cineva, când acela înțelege că ești 
cineva valoric, de care se simte prins.  
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O cafea tare, un ceai bun...și o continuă chemarea a 
numelui Domnului: o stare de isihie, de liniștire, la 
îndemâna oricui. 
  
Nu oricine scrie pe Twitter e și scriitor. Poți fi și agramat 
sau neinteresant.  
 
Cineva mi-a scris, că sunt „popă colivar”. Da, coliva e 
un aliment foarte bun și, când mori, ai nevoie să îți facă 
alții coliva. Dacă ai...  
 
Însă nu poți fii îngăduitor cu cei, care le fac late...și le 
fac tot timpul...și nu au remușcări pentru ele. 
 
  
A fi îngăduitor cu neputințele oamenilor înseamnă a nu 
le scoate ochii cu orice mărunțiș, când vezi că le pare 
rău pentru păcatele lor.  
 
Ulead PhotoImpact X3: http://bit.ly/7knK6 
 
Nu îmi plac surprizele proaste...Acelea sunt decepții. 
 
Fer. Augustin, Predica de pe Munte a Domnului nostru 
Iisus Hristos, Ed. Agnos, Sibiu, 2006...e traducerea mea. 
Prima și ultima carte editată  
 
Bogăția omului, cea reală, e curățenia inimii lui. Nimic 
mai mult sau mai puțin...  
 
O femeie frumoasă e, în primul rând, o femeie virtuoasă. 
Fără frumusețe duhovnicească ești numai o imagine 
spălăcită, fără profunzime.  
 
Nu mai măcăni degeaba! = nu mai vorbi fără rost, mult 
și prost...  
 
Na-ți-o frântă, că ți-am dres-o! = îți dau un lucru stricat 
și mai rău, pentru că nu sunt în stare să te ajut. De ce? 
Nu vreau... 
  
E prost ca noaptea = e fără minte, neînțelept deloc.  
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A te da mare la apă mică = închipuire de sine. 
 
Dacă nu poți să ierți, nu știi să iubești! Însă iubirea nu 
înseamnă și lipsă de dreptate sau slăbiciune...  
 
Sfântul Vasile cel Mare numea beția o „nebunie 
temporară”. Și avea dreptate. La fel e și enervarea: o 
nebunie de moment. 
  
A comunica înseamnă a te consuma, a te dărui. Da, e 
pierdere de multă energie și nu o joacă...  
 
Nu suntem veșnici! Suntem niște bieți păcătoși, care 
avem nevoie de mila lui Dumnezeu. Fără ea e numai 
chin... 
  
Nu fă din copilul tău un chip cioplit! Nu îl fă ca pe tine 
însuți! Fă-l să fie după cum vrea Dumnezeu. E cel mai 
bun lucru posibil.  
 
Educație = îndreptare de moravuri, de comportament. 
Iar educația se ia prin contagiune, prin exemplu 
personal... 
  
Copiii spun lucruri trăznite...Da, pentru că de acestea au 
învățat de la părinții lor. Nici nu e de mirare...  
 
Spală-ți mâinile, atunci când stai la masă! Spală-te pe 
dinți, după aceea! După ce? După masă. După orice 
masă... 
  
Să nu spui altora să facă, ceea ce nu ai făcut tu! Se 
numește fariseism.  
 
Câine, pisic sau păsări la bloc... Egoismul tău...și 
neșansa lor. Animalele sunt pentru curte, pentru natură 
și nu pentru bloc! 
  
Roagă-te pentru toți, ca pentru tine! Aceasta te face să 
fii creștin ortodox. 
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Sfânta Cruce e privirea Sfinților, pentru că e dragostea 
lor. Cine nu știe puterea Crucii Domnului e un om 
nerenăscut prin har.  
 
Înălțarea Sfintei Cruci e victoria răscumpărării neamului 
omenesc împotriva uitării ei. E victoria Celui, Care ne-a 
iubit nespus. 
  
Nu poți să imiți perfecțiunea! Ea se trăiește, ca să o poți 
exprima.  
 
Mâncarea bună e mâncarea cu gust. Depinde cine ți-o 
prepară... 
 
A intra cu bocancii în viața mea = a fi prost crescut și 
înfumurat.about 2 hours ago from web  
 
Lipsa de bun gust și neatenția sunt plictisitoare. De 
aceea fiți atenți la aceia, care văd pe unde merg și au 
sentimente vii! 
 
 Ploaia: un refren trist al nopților de toamnă. 
 
Bani prim mail: http://www.videotutorial.ro... 
  
Dacă nu ești ispitit și nu ai necazuri înseamnă că nu ești 
un om al lui Dumnezeu. Ispita și necazul sunt semnele 
evlaviei reale. 
 
Banii și traiul bun ne fac să ne credem nemuritori. 
Tocmai de aceea oamenii sunt tot mai proști și mai reci. 
Adică necercați de Dumnezeu.  
 
Un om valorează atât cât valorează umilința lui în fața 
lui Dumnezeu.  
 
ACDSee Pro 2.0.238 + Keygen: http://bit.ly/2nO8Ta  
 
Office 2010 e altfel: http://bit.ly/SveqC .  
 
Instalează de pe stick: http://bit.ly/3evXG2about 9 hours 
ago from web  
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http://www.trilulilu.ro/bas... Predica zilei de 13 
septembrie 2009 from Trilulilu  
 
Frumusețea duhovnicească, interioară, începe cu 
spovedania și cu împărtășirea cu Domnul. Nu există altă 
cale! 
 
 Nu lăsa timp să treacă, dacă ai greșit cuiva, ci cereți 
iertare pentru asta!  
 
Toți avem nevoie de pocăință și de umilință, oricât de 
Sfinți am fi.  
 
Iubirea pentru Hristos se vede din dorul cel mare și viu 
pentru împărtășirea euharistică cu El și pentru 
rugăciunea față de El. 
  
Milostenia este o manifestare a dragostei și o rugăciune 
pentru altul. E semnul adâncii iubiri pentru semenul 
nostru. 
  
Fiecare slujbă ortodoxă ne învață comuniunea și 
responsabilitatea reciprocă. Trebuie să ne pese de toți 
frații noștri în rugăciune.  
 
Închinarea la Sfintele Icoane se face în liniște și cu 
umilință în fața Sfinților și cu dragoste de ei.  
 
Icoana nu e un portret realist al Sfinților, ci un chip 
transfigurat al Sfinților, pentru că Icoana ne prezintă 
atmosfera veșniciei.  
 
Închinarea în fața Sfintelor Icoane se aduce Sfinților din 
cer, pe care îi reprezintă Icoanele. Ne înălțăm cu mintea 
la cei iconizați.  
 
Predica e o parte din slujbă și nu un auxiliar, de care ne 
putem dispensa. La orice slujbă se poate ține un cuvânt 
mai scurt sau mai lung.  
 
Din Evanghelie citește preotul sau diaconul iar din 
Apostol, la slujbe, citește diaconul sau cântărețul. 
  

18

http://www.trilulilu.ro/bastrix/695a15ac02ff31
http://www.trilulilu.ro/


Fiecare zi liturgică are un Apostol și o Evanghelie, 
stabilite în cele două cărți liturgice sau de cult.  
 
O zi liturgică începe seara, cu Vecernia și se termină la 
Ceasul al nouălea, a doua zi. Ziua liturgică de 13 sept. 
începe în seara lui 12. 
 
Paraclisier = Țârcovnic = Dascăl = Cantor. Cel care 
îngrijește Biserica și cântă și la strană, ajutându-l pe 
preot. 
  
Polunoșniță (term. slavon) = Miezonoptică. Slujba 
monahala făcută la miezul nopții, de obicei.  
 
Prohod = slujba de înmormântare. De aici Prohodul 
Domnului (Vinerea Mare) sau al Maicii Domnului (14 
sau 15 august). Prohodire.  
 
Popă era, în vechime, în limba română, echivalentul lui 
preot de astăzi. Nu era o formă peiorativă, ca astăzi. 
  
Aliluia! = Slăvit / lăudat să fie Domnul! Cuvânt de 
origine ebraică.  
 
Amin! = Așa să fie!  
 
Trupul și Sângele Domnului = Sfânta Euharistie = 
Sfânta Împărtășanie = Sfânta Cuminecătură. 
  
Eclesiologie = teologia despre Biserică. 
  
Eshatologia = teologia privitoare la lucrurile din urmă: 
transfigurarea lumii, învierea morților, jud. din urmă, 
Rai și Iad. 
 
Hristologie = vorbirea sau teologia despre persoana și 
opera Domnului Hristos.  
 
Prima apă cu care e spălat pruncul abia născut se 
sfințește, de către preot, la Biserică. În Bis. Ortodoxă. 
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Înaintea cununiei religioase, de la Biserică, cuplul 
trebuie să fie căsătorit civil, adică să aibă certificat de 
căsătorie. 
  
Praporul = steagul iconizat al Bisericii, purtat la 
înmormântarea cuiva, înaintea cortegiului funerar.  
 
Cristelnița = vasul de botez pentru prunci din Biserica 
Ortodoxă.  
 
Op. cit. = opera citată. Cf. = conform cu sursa citată. 
Idem = același autor sau sursă citată anterior. Ibidem = 
frag. citat în același loc.  
 
Culoarea galben din Sfintele Icoane simbolizează harul 
dumnezeiesc, sfințenia lui Dumnezeu, de care se 
împărtășesc Sfinții.  
 
81 de poezii, scrise de poetul român de geniu Adrian 
Păunescu: http://bit.ly/hF6LF  
 
Icoana la care sunem miruiți, după Sf. Liturghie, se 
numește icoana de la tetrapod, pentru că e pusă, de 
obicei, pe o măsuță cu 4 picioare.  
 
Ceaslovul e cartea de rugăciune a monahilor și a 
mirenilor, după care își fac rugăciunile zilnice.  
 
Exemplu de Ceaslov (parțial): 
http://www.biserica.org/Pub...  
 
Ortodocșii se închină cu mâna dreaptă: frunte, pântece, 
dreapta, stânga. Închinăciunea se face atent și cu sfială, 
în fața lui Dumnezeu.  
 
Sfeștania = slujba de sfințire a apei. Sfeștania Mare = 
apa sfințită la Bobotează. Sfeștania Mică = apa sfințită 
de-a lungul anului.  
 
Iconostas = stativul pentru icoane. Peretele iconizat care 
desparte, în Bis. Ort. altarul de corpul Bisericii sau de 
naos. Naos = nava Bis.  
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Cele mai ușoare lucruri sunt cele pe care le complici. De 
aceea, simplificarea vieții e soluția pentru simplificarea 
alegerilor în viață.  
 
Înălțarea Sfintei Cruci (14 septembrie) amintește de 
mom. istoric de aici: http://bit.ly/11Y5jX  
 
A-ți lua crucea = a-ți asuma viața, așa cum e ea. A 
suporta toate pentru Dumnezeu înseamnă a-ți duce 
crucea zilnică a vieții tale.  
 
Windows 7 Ultimate e mult mai fiabil și aspectuos, decât 
toate W. de până acum. Dacă apar modificări de font pe 
TPA e de la el. 
  
 
@InnOcente: Aveţi detalii aici: http://bit.ly/iaJfR . La p. 
n. este ed. cri 
 
Dacă scrii o carte trebuie să te umpli de har, de nou. Nu 
mai poţi să fii acelaşi. Dacă rămâi acelaşi nu ai scris 
nimic. 
  
Despre plăţile online prin paypal: 
http://www.videotutorial.ro...  
 
Idem: Sfinţii trăiesc, deopotrivă, atât smerenia, cât şi 
iubirea lui Hristos, fapt pt. care se simt nevrednici de 
slava lui Dumnezeu.  
 
Sf. Siluan Athonitul: a crede în Dumnezeu e una, dar a-
L cunoaşte, prin vederea şi prin simţirea slavei Sale, e cu 
totul alt lucru.  
 
Revue de l’Orient Chrétien: 
http://plgo.info/?page_id=744. Pentru download.  
 
Vederea lui Dumnezeu ne umple, în mod continuu, de 
dorinţa de a-L vedea pe Dumnezeu. Ea e o aprindere a 
dorului nostru de Dumnezeu.  
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La Sf. Siluan Athonitul, iubirea ante-extatică e diferită 
de cea post-extatică. Iubirea lui Dumnezeu e sporită 
uluitor de mult de extaz.  
 
Cea mai pregnantă idee teologică a Sf. Siluan Athonitul 
este aceea a cunoaşterii lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, 
prin harul dumnezeiesc.  
 
Sf. Paisie Velicicovski: slava lui Dumnezeu e de 
nepătruns cu mintea. Nu o poţi înţelege în absenţa 
experienţei ei. 
  
Dumnezeu nu iubeşte pe cei care Îl iubesc calculat, 
planificat, care vor minuni şi extaze de la El, ci pe cei 
care vin cu năvala inimii.  
 
Vederea extatică nu vine ca urmare a rugăciunii inimii, 
ci ea e numai o pregătire pentru darul lui Dumnezeu, 
care e vederea luminii Sale.  
 
Pentru Sf. Vasile de la Poiana Mărului, rugăciunea lui 
Iisus are rolul de a ne curăţi mintea şi inima. În Introd. la 
Sf. Grigorie Sinaitul.  
 
Cunoaşterea epistemologică e o auxiliară a procesului 
îndumnezeirii şi nu o parte fundamentală a acestuia. 
 
  
Ereticul Varlaam cerea o cunoaştere epistemologică. Sf. 
Grigorie Palama cerea însă o cunoaştere ontologică, ca 
vindecare de patimi.  
 
Lumina dumnezeiască e văzută în chip dumnezeieşte de 
către Sfinţi. Ea e reală şi nu simbolică. Sfântul Grigorie 
Palama, cap. 8, D. sf. lum.  
 
Pentru Sf. Grigorie Sinaitul omul cu adevărat raţional, 
cu raţiune, este Sfântul. Teologia sa, în această privinţă, 
e tradiţională. 
  
Extazul la Sf. Maxim Mărturisitorul: tias apiconisma 
doxis (răsfrângere a slavei dumnezeieşti), cf. Ambigua, 
col. 1204, în PG 91. 
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Cordis sordibus (necurăţiile inimii). Expresie a Sf. 
Augustin, în "Despre credinţă şi Crez", I, IX, 20, col. 
194, în PL 40. 
  
Pt. Dumnezeiescul Augustin al Hipponei vederea 
luminii dumnezeieşti ne produce o ineffabili gaudio, 
bucurie indescriptibilă.  
 
Sf. Proroc Iacov vede tainele "beatissimae Trinitatis" 
(Preafericitei Treimi), cf. Ibidem, col. 621C, în PL 14. 
  
Pt. Sf. Ambrozie al Milanului, frica (timore) era o 
corporis infirmitate (slăbiciune a trupului). În Vita 
Beata, col. 614B, cf. PL 14.  
 
Pe Tabor, Sf. Ap. văd "acraton fos", o lumină 
neamestecată, spune Sf. Ioan Gură de Aur în Omilia 56 
din Com. la Matei. 
  
Acrivie = exactitate. Eu nu folosesc forma: acribia, ci 
forma: acrivia, citind pe b sub forma lui v., conform 
citirii reuchliniene.  
 
Pt. Sf. Ioan Gură de Aur, mergând pe urmele lui Pavel, 
fiinţa lui Dumnezeu ne este inaccesibilă şi nu 
incomprehensibilă. Om. 4 către anomei.  
 
Creaturile nu cunosc fiinţa lui Dumnezeu, ci ele se pot 
împărtăşi numai de slava lui Dumnezeu, pe măsura lor. 
  
Dumnezeu este aperigrapton, necircumscris unor limite 
finite. Tot Sf. Ioan Gură de Aur. Aceeaşi omilia a 3-a 
către anomei. 
  
Sf. Ioan Gură de Aur numeşte vedenia de la Isaia 6 o 
sigcatavasis, o vedenie prin condescendenţa lui 
Dumnezeu. Omilia a 3-a către anomei. 
  
Listening to 'Costantin Negruzzi, Lumanarica.mp3' 
@imeem http://x.imeem.com/2iZ5HC0Q9T  
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Sensul vieţii umane e comuniunea cu Dumnezeu şi cu 
semenii. Orice ieşire din comuniune e păcat. Şi păcatul e 
singurătate, greaţă şi oftică.  
     
 
Duminica dinaintea înălţării Sfintei Cruci. Evanghelia 
zilei are 5 versete: In. 3, 13-17. Predica acestei duminici 
va fi în scris. 
  
Fiecare nouă zi e un mare dar de la Dumnezeu. Nu uita 
să fii recunoscător pentru acest dar imens! Bucuria 
noastră e Dumnezeul nostru.  
 
Împarte informaţii şi altora cu http://www.storage.to. Îţi 
faci cont imediat şi apoi poţi urca diverse file...prin 
această metodă. 
  
Românii şi spamul: http://bit.ly/4omqx8 
 
Despre asigurarea locuinţelor: 
http://www.asigurarealocuin...  
 
μTorrents are interfaţă pentru limba română: 
http://www.utorrent.com/ Pentru download de torente e 
cel mai bun.  
 
Tias anodu (gr.) = urcuşul dumnezeiesc. Sf. Grigorie al 
Nyssei vorbind despre urcarea pe munte a Sf. Moise 
Prorocul. 
  
Întunericul dumnezeiesc de pe Sinai e lumina 
neapropiată a Treimii de la I Tim. 6, 16. Tot de la 
Sfântul Dionisie Areopagitul.  
 
Mistic = tainic. Tot un cuvânt grecesc. 
  
O altă denumire a extazului la Sf. Dionisie Areopagitul: 
vederea "luminii ascunse / tainice" (crifiu fotos). 
  
Ce îţi trebuie ca să scrii? Simţul acut al realităţii şi al 
confesiunii.  
 
Impostorii întotdeauna sunt nişte proşti imitatori.  
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Ascultă, dacă vrei să fii ascultat! Dacă ai bunul simţ să 
asculţi, ştii şi când să vorbeşti.  
 
Mântuirea personală e o realitate conştientizată deplin şi 
profund. Ea se petrece acum, cu cei care se curăţesc de 
patimi în Bis. Ortodoxă.  
 
A fi duhovnic înseamnă să spui, din cele ale Duhului lui 
Dumnezeu, pe loc, celor pe care îi sfătuieşti. 
  
Nu scrie cu litere mari pe blog! Nu sublinia cu culori! Fă 
margini textului! Fă paragrafe mici! Scrie cu 
personalitate. Asta îns. creator.  
 
Blog = to be logging, a fi logat, a fi în direct, a scrie în 
direct, acum, în acest moment.  
 
Nu adormi în păcat! Păcatul e întotdeauna moarte. Cere 
iertarea Domnului întotdeauna, pentru ca să fii viu. 
  
Cuvântul "teolog", vine din lb. greacă veche şi înseamnă 
"vorbitor de Dumnezeu". Cel care vorbeşte despre 
Dumnezeu din relaţia cu El.  
 
Cuvântul "crocodil" vine din lb. greacă veche: o 
crocodilos, -u             (în transliterare).  
 
De la sub. gr. stoma avem în limba română: stomatolog. 
Stomatologul se ocupă cu cele ale gurii, nu numai cu 
dinţii. 
  
Pronumele "pas" în gr. veche înseamnă la sg.: fiecare, 
orice, pe când, la pl.: toţi, toate.  
 
Observaţie: oamenii nu ştiu să călătorească lejer. Stau 
unii în alţii, cu sacoşa în mână, incomod şi nu ştiu să 
privească în jur. 
  
Întrebare cu coc: dacă îmi pun gel în cap sau îmi bag un 
piron în ureche...gândesc mai bine?  
 

25



Twitterul nu e pentru proşti, ci pentru oameni care pot 
spune lucruri multe în mod concentrat.  
 
Diversiunea = eşti convins ca să te uiţi în altă parte, 
tocmai când ţi se dă foc la casă.  
 
Pentru ce interesează BCR-ul, ce serviciu ai, când vrei să 
îţi faci cont la ei? E vorba că tu depui bani...nu scoţi! 
  
Dacă nu vezi adâncul din om nu eşti un ortodox 
autentic! Ortodocşii văd oamenii la modul profund... 
  
Roagă-te, citeşte şi munceşte! Dacă nu faci nimic într-o 
zi eşti un om mort. Fii viu!  
 
Pachetul RCS de televiziuni este mic şi prost. Când vom 
avea 10.000 de televiziuni pe cablu...în loc de 40-60 de 
posturi TV?  
 
A predica înseamnă a împărtăşi din experienţa ta... şi nu 
a fi pedant! Tocmai de aceea, cele mai multe predici pe 
care le aud mă enervează.  
 
Fii onest când predici: spune de unde ai luat ideile, dacă 
le-ai luat de la altul. Nu te da de atotşiutor! Miroase urât.  
 
Reclamă Rosal: "Nu transforma natura în coş de gunoi". 
Mi-a plăcut să văd asta în Piaţa Unirii din Bucureşti. 
Sunt pentru atenţia la mediu.  
 
Mănâncă sănătos...şi puţin. Orice exces se decontează 
mai târziu!  
 
Cele mai bune mere româneşti: cele mici şi acrişoare. 
Merele de toamnă. Am găsit mere cu 2, 5 lei în 
România. E o mare uimire pentru mine.  
 
Blogul nu e un spaţiu public, ci un spaţiu privat cu 
interfaţă publică. Cum nu poţi arunca cu ouă pe maşina 
personală, tot la fel cu scrisul.  
 
Un comentariu prost = lipsă de experienţă. Dacă nu 
ai...nu te arăta la faţă!  
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Dacă vrei să downloadezi file video de pe diverse saituri 
ai nevoie de RP (http://www.real.com/) setat pe 
download. 
  
Internetul mobil e încă în faşă în România: 
http://bit.ly/12aA6L  
 
Sfântul Dionisie Areopagitul (sec. I d. Hr.) numea 
extazul drept "sfinţire luminoasă", adică sfinţire prin 
vederea slavei lui Dumnezeu.  
 
Zâmbetul monahiei Eupraxia: http://bit.ly/3K8uIA. 
Adormirea celor Drepţi...  
 
Dorin Tudoran şi-a dat seama, că nu are cine să-l 
comenteze: http://bit.ly/FQiOz Are dreptate.  
 
A comenta înseamnă a înţelege. Dacă nu ştii să mă 
comentezi...vii degeaba la mine pe online.  
 
Foloseşte telefonul mobil în mod intim! Dacă vorbeşti la 
el şi te aude toată lumea sau dacă dai muzica la 
maximum eşti prost crescut. Nu e b  

CSHB: http://bit.ly/U6L3j  

Cf. Tit 2, 13 aşteptarea lui Hristos e o aşteptare plină de 
nădejde şi de iubire a Bisericii. Noi aşteptăm să vină 
Mirele Bisericii. 
  
Un canal media românesc spune, că România a împlinit 
un an de criză. Michael Moore spune că sărăcia noastră 
e o inginerie de pe Wall Street.  
 
Dumnezeul nostru e foc mistuitor [Evr. 12, 29], pentru 
că El ne arde toate păcatele şi ne reface, ca oameni 
duhovniceşti, prin harul Său.  
 
Te iubesc înseamnă: am nevoie de tine pentru veşnicie. 
Fără tine nu mă simt împlinit.  
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Spune mulţumesc, când primeşti ceva, pentru ca să 
înveţi să fii om! Dacă nu ştii să mulţumeşti nu ştii să fii 
om. 

Harul lui Dumnezeu nu coboară peste, ci în oamenii 
credincioşi, în fiii autentici ai Bisericii Ortodoxe. 
Dimensiunea interioară a mântuirii.  

Mă puteţi găsi, cu siguranţă şi pe Scribd: 
http://www.scribd.com/dorin...  

Prostia e o ratare personală asumată. Dacă nu ai gândit 
niciodată serios, profund şi coerent...numai tu eşti de 
vină. Nu te lăsa prost!13 minutes ago from web    

Dumnezeu îi spune, în mod extatic, Sf. Petru, că nimeni 
nu e spurcat sau necurat. A se vedea F. Ap. 10, 28. 
Păgânii intră în Biserică.      

Fă un bine altora: dăruieşte-le cărţi ortodoxe, care să îi 
lumineze şi să îi înveţe să îşi sfinţească viaţa! Citeşte, 
pentru ca să fii!     

Scrieţi cu diacritice şi bine în limba română, corect şi 
profund, pentru că astfel salvaţi limba română de la 
urâţenia barbarizării ei!  

Dumnezeul nostru este "Dumnezeul slavei", cf. F. Ap. 7, 
2. El este Dumnezeu viu şi iradiant, căci ne umple pe 
noi de slava Sa.    

Animalele nu pot să mulţumească, dar oamenii, da! Dar 
din daruri 44: http://bit.ly/hyrTC Vă d nb!      

De ce "Transfer. ro" funcţionează atât de prost în ultimul 
timp, dacă până acum urcai un G în 2 minute? Mă refer 
la: http://s4.transfer.ro/      

Ca să comunici frumos, trebuie să îl vezi pe celălalt în 
locul tău. Şi atunci nu îi vei mai spune, ceea ce nici ţie 
nu îţi place să auzi.    
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Noua înfăţişare a platformei "Patrologia": una dintre 
cele mai mari platforme de download pt. carte teologică. 
Aici: http://plgo.info/      

O căutare rusească interesantă, la noi pe platformă: 
http://bit.ly/wpmPI      

Sfântul Ciprian al Cartaginei. Un sait teologic în 
formare. Îl găsiţi aici: http://cyprianproject.info/      

"Teologie pentru azi" e din nou pe TW şi sperăm să nu 
mai avem problema de data trecută, când ni se ştergeau 
mesajele în mod instant. O sb!  

 
Cartea se citește de aici spre început!  
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